SMÅLANDS GOLFFÖRBUND
Protokoll från styrelsemöte med Smålands Golfförbund 2020-01-19
Plats:

Quality Hotel Royal Corner, Växjö

Närvarande:

Kristina Carlo (KC)
Hans Pettersson (HP
Brittmarie Eriksson (BE)
Pierre Oksanen (PO)
Annika Persson (AP)
Leif Lundqvist (LL)
Peter Groning (PG)

1

Mötets öppnande
Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet öppnat

2

Dagordning
Styrelsen beslutade att ändra dagordningen. Ny punkt 10 blir
”Trygg Golf” punkt 10. Övriga frågor flyttas till punkt 11.

3

Föregående protokoll
Föregående protokoll upplästes varefter det lades till handlingarna.

4

Rapporter
Juniorkommittén
Hans Pettersson.
Konferens är planerad till helgen 28-29 januari under temat ” Golfjuniorer
i Sverige ” En väsentligt utökad verksamhet för 2020 kommer att
presenteras. Hans informerade även om att ett frågeformulär har gått ut
till 1368 juniorer under 15 år för att få in information om deras
ambitionsnivå men framför allt personnummer så att registrering kan
påbörjas. Av dessa har hittills 75 ungdomar anmält sitt intresse och 28

av dessa är ungdomar som förbundet inte tidigare varit i kontakt med.
Deadline för detta frågeformulär är 2020 01 19. Vidare informerades om
att endast 17 av distriktets 45 klubbar har en junioransvarig. Detta är
något som behöver uppmärksammas.
Regel - och Handicapkommittén
Leif Lundqvist
Möte är inplanerat till den 26/1

Juridiska kommittén
Leif Lundqvist.
Kommittén har för närvarande tre ärenden varav ett togs beslut på den
16 januari. Detta första ärende renderade ett tillrättavisande för ”
oaktsamhet ” Övriga två är genomgångna vid möte de anmälda, beslut
väntas därefter tas 23 Januari (v 4)

Damkommittén
Annika Persson.
Kommittén har fortsatt kontakt med Hallands golfförbund för att försöka
få igång ett distriktsutbyte i form av en Landskapsmatch. Halland är
positiva till detta men har inte givit något definitivt besked ännu.

Utbildningskommittén
Brittmarie Eriksson
Utbildningsprogrammet för 2020 skickades till klubbarna i december och
publicering på distriktets webbsida kommer att ske i slutet på januari.
Verksamhetskommittén
Brittmarie Eriksson
En del klubbgrupper har efter påstötningar från distriktet börjat
kommunicera och vi hoppas på ett mer aktivt 2020. Samtliga
kommittéers verksamhetsberättelser är på ingående och kommer att
sammanställas av Brittmarie.

Tävlingskommittén
Pierre Oksanen
Tävlingsprogrammet för 2020 är klart. Förberedelser pågår för att
anordna en obligatorisk utbildningsträff för de klubbar som ska arrangera
tävlingar i Smålandsserien. Kommittén föreslår att ingen klubb får
arrangera tävling utan att ha gått utbildningen. Det är även beslutat att

ett dokument tas fram för tävlingsansvariga i Smålandsserien.
Ordförande
Kristina Carlo
Kristina åker på ett beredningsmöte i februari som är ett förberedande
möte inför förbundsmötet i Stockholm 25-26 maj

5

Ekonomirapport
Bokslutet är klart och ligger hos revisorn för godkännande. Bokslutet för
2019 pekar på ett negativt resultat på 600 kr. Distriktet har en god kassa
med omkring 1150 000 kr i likvida medel. För räkenskapsåret 2020 vet vi
att resultatet kommer att påverkas negativt och i dagsläget vet vi heller
inte omfattningen av de bidragsansökningar som är gjorda. Totalt rör det
sig om runt en miljon kronor. Vi hyser dock gott mod att utbetalningarna
kommer att ligga i sanna nivå som 2019. Vi är för tillfället 37 242
medlemmar från 13 år och uppåt i distriktet. Tillkommer gör barn upp till
12 år och då blir vi ytterligare 927 medlemmar.

6

Vårmötet 2020
Planering inför vårmötet 21 mars pågår. Styrelsen ser över möjligheten
att som en punkt på vårmötet presentera ”Trygg Barnidrott” och att
någon representant från Smålandsidrotten håller i denna presentation
runt 60 minuter. Styrelsen beslutade vidare att på vårmötet föreslå att
Kristina Carlo, Pierre Oksanen och Annika Persson ska närvara för
distriktets räkning på förbundsmötet 25-26 april. Kallelse till vårmötet
skickas i vecka 4 och förbereds av Peter Groning. Vårmöteshandlingarna
sammanställs och skickas ut av Brittmarie i vederbörlig tid. Likt tidigare
år kommer styrelsen att ha ett styrelsemöte fredag 20 mars med start kl
17.00. För att i möjligaste mån spara portopengar kommer Hans att se till
att så mycket marknadsmaterial som möjligt ska vara tryckt och klart för
att kunna distribueras till de klubbar som deltar på vårmötet. Kristina tar
en kontakt med valberedningen som får jobba med att utse en
ordförande och sekreterare för vårmötet.

7

Planering för 2020
Lördagen 23 maj föreslås en heldag med golf och styrelsemöte på
Oskarshamns GK. Styrelsemöte är även planerat med övernattning
15-16 Augusti. Närmare planering kring det står Kristina och Peter för.

Nästa möte är planerat till 5 september då vi får förbereda oss på ett
något längre möte inför Golftinget som ska arrangeras 17-18 oktober.
Avslutningsvis för året träffas vi 22 november i Växjö

8

Golftinget 2020
Planeras till 17-18 oktober men som alternativ ligger 24-25 oktober.En
förfrågan har varit ute hos klubbarna om hur de ser på intresset att
förlägga Golftinget på en Lördag - Söndag istället för Fredag - Lördag
som tidigare. Anledningen till detta är att ett flertal troligtvis har svårt att
ta ledigt en fredag för att närvara. Svaren har visat på att majoriteten
föredrar lördag-söndag. Budgeten för Golftinget gick igenom och
godkändes. Styrelsen ledamöter får i uppdrag till nästa möte att fundera
över ett tema och föreläsare.

9.

Nästa styrelsemöte
9 februari Quality Hotel Royal Corner, Växjö.

10.

Trygg Idrott
Styrelsen beslutar att med tanke på diskussionerna kring arbetet med att
trygga barns idrottande så bör samtliga i styrelsen begära ett begränsat
registerutdrag som presenteras till Hans Pettersson och Leif Lundqvist.

11.

Övriga frågor
Styrelsen beslutade att Peter Groning och Leif Lundqvist på grund av
geografiska fördelar skiftar sina klubbgrupper enligt lista.

12.

Avslutning
Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet avslutat.

Peter Groning
Sekreterare för mötet

Kristina Carlo
Ordförande för mötet

